Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Comunicat a les persones participants de la borsa de treball de personal
d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la
docència del Departament d’Ensenyament per cobrir vacants i substitucions en
règim de contracte laboral en centres del Departament d’Ensenyament
Atès que el Departament d’Ensenyament ha de cobrir diversos llocs de treball vacants de la
categoria professional d’ajudant/a de cuina-netejador/a amb personal propi procedent de la
borsa de treball, es considera convenient l’actuació coordinada dels serveis territorials amb la
finalitat d’adjudicar conjuntament els llocs de treball de la província de Barcelona, tenint en
compte l’ordre de puntuació de les persones candidates.
1. Categoria professional objecte d’adjudicació
Ajudant/a de cuina-netejador/a (NAJ)
2. Persones convocades
Per ordre de puntuació a la borsa de treball, d’acord amb la Resolució de 19 de desembre de
2013, de regularització en la llista de participants de la borsa de treball de personal
d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del
Departament d’Ensenyament per cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte
laboral, de les persones candidates de la convocatòria extraordinària 4/2013 (borsa oberta), es
1
convoca les persones candidates de la borsa de treball que actualment no tinguin contracte
vigent o amb un contracte de substitució (millora de feina), dels àmbits següents:
Baix Llobregat
NAJ-1 fins al número NAJ-82, ambdós inclosos
Bages
Tot el BLOC 1 i el BLOC 2
Barcelonès (excepte Barcelona ciutat)
NAJ-1 fins al número NAJ-85, ambdós inclosos
Garraf
NAJ-1 fins al número NAJ-105, ambdós inclosos
Vallès Occidental
NAJ-1 fins al número NAJ-44, ambdós inclosos
3. Data i lloc de l’acte d’adjudicació
L’acte d’adjudicació es farà el dia 3 de gener de 2014, a les 10 hores, a la sala d’actes del
Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).
Informació de transport públic
Ferrocarrils de la Generalitat: parada de Muntaner
Autobús: números 14, 68
Per qüestions de capacitat de la sala, només podran assistir-hi les persones convocades,
sense acompanyants.
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D’acord amb el punt 12.2 de la Resolució per la qual s’aproven les bases generals de funcionament i gestió de la
borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del
Departament d’Ensenyament per cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, les persones que
amb posterioritat a l’1 de setembre de 2013 hagin rebutjat una oferta de contractació passen a la darrera posició del
bloc i categoria corresponent i, per tant, no seran cridades per l’ordre de la llista.
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4. Informació complementària
El nombre de persones convocades a l’acte d’adjudicació és superior al nombre de llocs
objecte d’adjudicació en previsió de manca de persones candidates. Per tant, no totes les
persones citades podran optar als llocs convocats.
Les persones convocades que no assisteixin a l’acte d’adjudicació i siguin cridades per a
l’adjudicació d’un lloc de treball, s’entén que rebutgen una oferta de contractació, de
conformitat amb el punt 13.2 de la Resolució per la qual s’aproven les bases generals de
funcionament i gestió de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de
professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament
per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, de manera que se
situaran en la darrera posició del bloc i categoria corresponent. No obstant això, en el cas
de tenir algun motiu de suspensió, cal comunicar-lo i acreditar-lo en el servei territorial
corresponent amb la finalitat de no perdre el número d’ordre a la borsa.
No es considerarà rebuig d’una oferta als efectes del punt anterior, pel que fa al personal
amb contracte de substitució vigent convocat a l’acte.
A les persones a les quals s’adjudiqui un lloc de treball en la sessió esmentada se’ls lliurarà
una diligència acreditativa que hauran de presentar en els serveis territorials el dia 3 o 7 de
gener de 2014.
5. Llista de llocs vacants
Bages
- Codi lloc 1. Llar d’infants Barrufets (Passeig de Gallifa, s/n, 08250 Sant Joan de
Vilatorrada)
- Codi lloc 2. Llar d’infants Barrufets (Passeig de Gallifa, s/n, 08250 Sant Joan de
Vilatorrada)
- Codi lloc 3. Llar d’infants L’Espurna (Plaça de Catalunya, s/n, 08240 Manresa)
- Codi lloc 4. Llar d’infants L’Espurna (Plaça de Catalunya, s/n, 08240 Manresa)
- Codi lloc 5. Llar d’infants L’Espurna (Plaça de Catalunya, s/n, 08240 Manresa)
- Codi lloc 6. Llar d’infants La Ginesta (Carrer Concòrdia, s/n, 08240 Manresa)
- Codi lloc 7. Llar d’infants La Ginesta (Carrer Concòrdia, s/n, 08240 Manresa).
Lloc reservat a un/a treballador/a laboral fix
- Codi lloc 8. Llar d’infants Picarol (Carrer Viladordís, 5-7, 08240 Manresa).
Lloc reservat a un/a treballador/a laboral fix
Baix Llobregat
- Codi lloc 9. Llar d’infants La Pomera (Passeig del Canal, 1, 08970 Sant Joan
Despí)
- Codi lloc 10. Llar d’infants La Pomera (Passeig del Canal, 1, 08970 Sant Joan
Despí)
- Codi lloc 11. Llar d’infants Dumbo (Carrer Riu Ebre, 15-b, 08820 el Prat de
Llobregat)
- Codi lloc 12. Llar d’infants Dumbo (Carrer Riu Ebre, 15-b, 08820 el Prat de
Llobregat)
- Codi lloc 13. Llar d’infants J. Pallach (Carrer Sant Martí, 33, 08850 Gavà)
- Codi lloc 14. Llar d’infants J. Pallach (Carrer Sant Martí, 33, 08850 Gavà).
Lloc reservat a un/a treballador/a laboral fix

Barcelonès (excepte Barcelona ciutat)
- Codi lloc 15. Llar d’infants El Garbí (Carrer Cristóbal de Moura, s/n, 08930 Sant
Adrià del Besòs)
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Codi lloc 16. Llar d’infants El Garbí (Carrer Cristóbal de Moura, s/n, 08930 Sant
Adrià del Besòs)
Codi lloc 17. Llar d’infants El Garbí (Carrer Cristóbal de Moura, s/n, 08930 Sant
Adrià del Besòs)
Codi lloc 18. Llar d’infants El Tren (Avinguda de Carmen Amaya, s/n, 08902
Hospitalet de Llobregat)
Codi lloc 19. Llar d’infants El Tren (Avinguda de Carmen Amaya, s/n, 08902
Hospitalet de Llobregat)
Codi lloc 20. Llar d’infants El Tren (Avinguda de Carmen Amaya, s/n, 08902
Hospitalet de Llobregat)
Codi lloc 21. Llar d’infants El Passeig (Carrer França, 61-69, 08907 Hospitalet de
Llobregat)
Codi lloc 22. Llar d’infants El Passeig (Carrer França, 61-69, 08907 Hospitalet de
Llobregat)
Codi lloc 23. Llar d’infants El Passeig (Carrer França, 61-69, 08907 Hospitalet de
Llobregat)
Codi lloc 24. Llar d’infants El Passeig (Carrer França, 61-69, 08907 Hospitalet de
Llobregat)

Garraf
- Codi lloc 25. Llar d’infants Gavot (Carrer Canàries, 1-3, 08800 Vilanova i la Geltrú)
- Codi lloc 26. Llar d’infants Gavot (Carrer Canàries, 1-3, 08800 Vilanova i la Geltrú)
- Codi lloc 27. Llar d’infants Gavot (Carrer Canàries, 1-3, 08800 Vilanova i la Geltrú)
Vallès Occidental
- Codi lloc 28. Llar d’infants L’Oreneta (Avinguda Vallès, 487, 08227 Terrassa)
- Codi lloc 29. Llar d’infants L’Oreneta (Avinguda Vallès, 487, 08227 Terrassa)
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